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TARKISTUKSET

Kulttuuri- ja koulutusvaliokunta pyytää asiasta vastaavaa työllisyyden ja sosiaaliasioiden 
valiokuntaa ottamaan huomioon seuraavat tarkistukset:

Tarkistus 1

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 1 kappale

Komission teksti Tarkistus

(1) Euroopan parlamentti, neuvosto ja 
komissio antoivat 17 päivänä marraskuuta 
2017 yhteisen julistuksen Euroopan 
sosiaalisten oikeuksien pilarista 
vastauksena Euroopan sosiaalisiin 
haasteisiin. Pilarin 20 keskeistä periaatetta 
on jaettu kolmeen ryhmään, jotka ovat 
yhtäläiset mahdollisuudet ja pääsy 
työmarkkinoille, oikeudenmukaiset työolot 
sekä sosiaalinen suojelu ja osallisuus. 
Kyseiset Euroopan sosiaalisten oikeuksien 
pilarin 20 periaatetta olisi otettava 
huomioon Euroopan sosiaalirahasto 
plussan (ESR+) mukaisissa toimissa. 
Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarin 
toteuttamisen edistämiseksi ESR+:sta olisi 
tuettava investointeja ihmisiin sekä 
työllisyyden, koulutuksen ja sosiaalisen 
osallisuuden aloilla käytössä oleviin 
järjestelmiin; näin lujitettaisiin 
taloudellista, sosiaalista ja alueellista 
yhteenkuuluvuutta SEUT-sopimuksen 174 
artiklan mukaisesti.

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

Tarkistus 2

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti Tarkistus

(2) Unionin tasolla kansallisten 
uudistusten prioriteetit määritellään ja 

(2) Unionin tasolla kansallisten 
uudistusten prioriteetit määritellään ja 



PE626.720v03-00 4/44 AD\1169625FI.docx

FI

niiden toteutusta seurataan talouspolitiikan 
eurooppalaisen ohjausjakson puitteissa. 
Jäsenvaltiot laativat omat monivuotiset 
kansalliset investointistrategiansa 
tukemaan näitä uudistusten painopisteitä. 
Kyseiset strategiat olisi esitettävä 
vuotuisten kansallisten uudistusohjelmien 
yhteydessä keinona sellaisten ensisijaisten 
investointihankkeiden suunnittelemiseksi 
ja koordinoimiseksi, joille myönnetään 
kansallista ja/tai unionin rahoitusta. Niiden 
avulla unionin rahoitusta olisi käytettävä 
johdonmukaisella tavalla ja tarvittaessa 
maksimoitava etenkin Euroopan 
aluekehitysrahastosta, koheesiorahastosta, 
Euroopan sosiaalirahasto plussasta, 
Euroopan meri- ja kalatalousrahastosta, 
Euroopan maaseudun kehittämisen 
maatalousrahaston, Euroopan 
investointivakautusjärjestelystä ja 
InvestEU-rahastosta tuetuista ohjelmista 
saatavan rahoitustuen lisäarvo.

niiden toteutusta seurataan talouspolitiikan 
eurooppalaisen ohjausjakson puitteissa. 
Jäsenvaltiot laativat omat monivuotiset 
kansalliset investointistrategiansa 
tukemaan näitä uudistusten painopisteitä. 
Kyseiset strategiat olisi laadittava 
kumppanuudessa kansallisten, 
alueellisten ja paikallisten viranomaisten 
kanssa, niihin olisi sisällyttävä 
sukupuolinäkökulma, ja ne olisi esitettävä 
vuotuisten kansallisten uudistusohjelmien 
yhteydessä keinona sellaisten ensisijaisten 
investointihankkeiden suunnittelemiseksi 
ja koordinoimiseksi, joille myönnetään 
kansallista ja/tai unionin rahoitusta. Niiden 
avulla unionin rahoitusta olisi käytettävä 
johdonmukaisella tavalla ja tarvittaessa 
maksimoitava etenkin Euroopan 
aluekehitysrahastosta, koheesiorahastosta, 
Euroopan sosiaalirahasto plussasta, 
Euroopan meri- ja kalatalousrahastosta, 
Euroopan maaseudun kehittämisen 
maatalousrahaston, Euroopan 
investointivakautusjärjestelystä ja 
InvestEU-rahastosta tuetuista ohjelmista 
saatavan rahoitustuen lisäarvo.

Tarkistus 3

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti Tarkistus

(3) Neuvosto hyväksyi [...] 
jäsenvaltioiden työllisyyspolitiikan 
tarkistetut suuntaviivat, joita on muutettu 
niiden yhdenmukaistamiseksi Euroopan 
sosiaalisten oikeuksien pilarin periaatteiden 
kanssa. Tarkoituksena on parantaa 
Euroopan kilpailukykyä ja tehdä siitä 
houkuttelevampi kohde investoinneille, 
työpaikkojen luomiselle ja sosiaalisen 
yhteenkuuluvuuden edistämiselle. Jotta 
varmistetaan, että ESR+ on täysin 
yhdenmukainen näiden suuntaviivojen 
kanssa, etenkin työllisyyden, koulutuksen 
sekä sosiaalisen syrjäytymisen, köyhyyden 

(3) Neuvosto hyväksyi [...] 
jäsenvaltioiden työllisyyspolitiikan 
tarkistetut suuntaviivat, joita on muutettu 
niiden yhdenmukaistamiseksi Euroopan 
sosiaalisten oikeuksien pilarin periaatteiden 
kanssa. Tarkoituksena on parantaa 
Euroopan kilpailukykyä ja tehdä siitä 
houkuttelevampi kohde investoinneille, 
työpaikkojen luomiselle ja sosiaalisen 
yhteenkuuluvuuden edistämiselle. Jotta 
varmistetaan, että ESR+ on täysin 
yhdenmukainen näiden suuntaviivojen 
kanssa, etenkin työllisyyden, koulutuksen 
sekä sosiaalisen syrjäytymisen, köyhyyden 
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ja syrjinnän torjunnan osalta, ESR:lla olisi 
tuettava jäsenvaltioita ottaen huomioon 
SEUT-sopimuksen 121 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitetut asiaa koskevat yhdennetyt 
suuntaviivat ja SEUT-sopimuksen 148 
artiklan 4 kohdassa tarkoitetut 
maakohtaiset suositukset ja tarvittaessa 
niiden strategioissa kansallisella tasolla 
sovitut kansalliset uudistusohjelmat. 
ESR+:lla olisi edistettävä myös unionin 
keskeisten aloitteiden ja toimien asiaan 
liittyvien osa-alueiden täytäntöönpanoa, 
etenkin Euroopan uutta osaamisohjelmaa ja 
eurooppalaista koulutusaluetta, asiaan 
liittyviä neuvoston suosituksia ja muita 
aloitteita, kuten nuorisotakuuta, taitojen 
parantamista ja pitkäaikaistyöttömien 
integroimista työmarkkinoille

ja syrjinnän torjunnan osalta, ESR:lla olisi 
tuettava jäsenvaltioita ottaen huomioon 
SEUT-sopimuksen 121 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitetut asiaa koskevat yhdennetyt 
suuntaviivat ja SEUT-sopimuksen 148 
artiklan 4 kohdassa tarkoitetut 
maakohtaiset suositukset ja tarvittaessa 
niiden strategioissa kansallisella tasolla 
sovitut kansalliset uudistusohjelmat. 
ESR+:lla olisi edistettävä myös unionin 
keskeisten aloitteiden ja toimien asiaan 
liittyvien osa-alueiden täytäntöönpanoa, 
etenkin Euroopan uutta osaamisohjelmaa ja 
eurooppalaista koulutusaluetta, asiaan 
liittyviä neuvoston suosituksia ja muita 
aloitteita, kuten nuorisotakuuta, taitojen 
parantamista digitaaliset taidot mukaan 
luettuina ja pitkäaikaistyöttömien 
integroimista työmarkkinoille.

Tarkistus 4

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti Tarkistus

(4) Neuvosto hyväksyi 20 päivänä 
kesäkuuta 2017 päätelmät ”Euroopan 
kestävän tulevaisuuden varmistaminen: 
EU:n vastaus kestävän kehityksen 
toimintaohjelmaan Agenda 2030:een”. 
Neuvosto painotti, että on tärkeää saada 
kestävä kehitys toteutumaan tasapainoisella 
ja yhdennetyllä tavalla kaikissa kolmessa 
ulottuvuudessaan eli taloudessa, 
sosiaalisissa kysymyksissä ja ympäristön 
alalla. On äärimmäisen tärkeää sisällyttää 
kestävä kehitys EU:n poliittiseen 
toimintakehykseen, ja unionin on oltava 
politiikkatoimissaan kunnianhimoinen, kun 
se vastaa globaaleihin haasteisiin. 
Neuvosto suhtautuu myönteisesti 22 
päivänä marraskuuta 2016 annettuun 
komission tiedonantoon ”Seuraavat toimet 
Euroopan kestävän tulevaisuuden 
varmistamiseksi” ensimmäisenä toimena 
kestävän kehityksen tavoitteiden 

(4) Neuvosto hyväksyi 20 päivänä 
kesäkuuta 2017 päätelmät ”Euroopan 
kestävän tulevaisuuden varmistaminen: 
EU:n vastaus kestävän kehityksen 
toimintaohjelmaan Agenda 2030:een”. 
Neuvosto painotti, että on tärkeää saada 
kestävä kehitys toteutumaan tasapainoisella 
ja yhdennetyllä tavalla kaikissa kolmessa 
ulottuvuudessaan eli taloudessa, 
sosiaalisissa kysymyksissä ja ympäristön 
alalla. On äärimmäisen tärkeää sisällyttää 
kestävä kehitys EU:n poliittiseen 
toimintakehykseen, ja unionin on oltava 
politiikkatoimissaan kunnianhimoinen, kun 
se vastaa globaaleihin haasteisiin. 
Neuvosto suhtautuu myönteisesti 22 
päivänä marraskuuta 2016 annettuun 
komission tiedonantoon ”Seuraavat toimet 
Euroopan kestävän tulevaisuuden 
varmistamiseksi” ensimmäisenä toimena 
kestävän kehityksen tavoitteiden 
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sisällyttämiseksi unionin politiikkoihin ja 
kestävän kehityksen soveltamiseksi 
kaikkea EU:n toimintapolitiikkaa 
ohjaavana keskeisenä periaatteena myös 
rahoitusvälineiden kautta.

sisällyttämiseksi unionin politiikkoihin ja 
kestävän kehityksen soveltamiseksi 
kaikkea EU:n toimintapolitiikkaa 
ohjaavana keskeisenä periaatteena myös 
rahoitusvälineiden kautta. ESR+ voi 
edistää erityisesti kestävän kehityksen 
tavoitteiden saavuttamista torjumalla 
suhteellista köyhyyttä ja poistamalla 
köyhyyden äärimmäisiä muotoja (tavoite 
1), takaamalla laadukkaan ja kaikille 
avoimen koulutuksen (tavoite 4), 
edistämällä sukupuolten välistä tasa-
arvoa (tavoite 5), edistämällä kaikkia 
koskevaa kestävää talouskasvua, täyttä ja 
tuottavaa työllisyyttä sekä ihmisarvoista 
työtä kaikille (tavoite 8) ja vähentämällä 
eriarvoisuutta (tavoite 10) sekä 
edistämällä Pariisin sopimuksen 
täytäntöönpanoa.

Tarkistus 5

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti Tarkistus

(5) Unionilla on vastassaan 
rakenteellisia haasteita, jotka johtuvat 
talouden globalisaatiosta, muuttoliikkeen 
hallinnasta, turvallisuusuhkien kasvusta, 
siirtymisestä puhtaaseen energiaan, 
teknologian muutoksista ja työvoiman yhä 
nopeammasta ikääntymisestä sekä 
kasvavasta ammattitaitovajeesta ja 
työvoimapulasta joillakin sektoreilla ja 
alueilla ja etenkin pk-yrityksissä. 
Työelämän realiteettien muuttuessa 
unionin olisi oltava valmistautunut 
kohtaamaan nykyiset ja tulevat haasteet ja 
investoitava relevanttiin osaamiseen, 
tehtävä kasvusta entistä osallistavampaa ja 
parannettava työllisyys- ja 
sosiaalipolitiikkaa, myös työvoiman 
liikkuvuuden osalta.

(5) Unionilla on vastassaan 
rakenteellisia haasteita, jotka johtuvat 
sosiaalisesta eriarvoisuudesta ja 
esimerkiksi eroissa koulutukseen pääsyssä 
ja sosiaaliturvan saannissa, 
demografisista haasteista, talouden 
globalisaatiosta, muuttoliikkeen hallinnasta
ja näihin liittyvistä osallisuuden 
ongelmista, talous- ja finanssikriisin 
vaikutuksesta, turvallisuusuhkien kasvusta, 
siirtymisestä puhtaaseen energiaan, 
teknologian muutoksista ja työvoiman yhä 
nopeammasta ikääntymisestä sekä 
kasvavasta ammattitaitovajeesta ja 
työvoimapulasta joillakin sektoreilla ja 
alueilla ja etenkin pk-yrityksissä. 
Työelämän realiteettien muuttuessa 
unionin olisi oltava valmistautunut 
kohtaamaan nykyiset ja tulevat haasteet ja 
investoitava laadukkaaseen ja 
osallistavaan koulutukseen, elinikäiseen 
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oppimiseen ja relevanttiin osaamiseen, 
pätevyyksiin ja tietoon, tehtävä 
työmarkkinoista ja kasvusta entistä 
osallistavampia ja yhteiskunnistamme 
entistä yhtenäisempiä ja parannettava
koulutus-, työllisyys- ja sosiaalipolitiikkaa, 
myös työvoiman liikkuvuuden osalta, ja 
torjuttava sukupuolten välisiä eroja.

Tarkistus 6

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 5 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(5 a) Tässä yhteydessä merkittävässä 
asemassa ovat erityisesti kulttuuri ja 
luovat toimialat. Ne edistävät 
merkittävästi unionin kilpailuetua, kasvua 
ja työpaikkojen luomista etenkin nuorille 
ja tukevat ei-teknologista ja sosiaalista 
innovointia. Luovat kyvyt ja taidot 
vahvistavat ihmisten itsetuntemusta, 
edistävät heidän luovuuttaan ja auttavat 
näin toteuttamaan innovoivia tuotteita, 
palveluita ja menettelyjä. Kulttuuri on 
myös keskeinen tekijä, jolla torjutaan 
syrjäytymistä ja köyhyyttä ja edistetään 
entistä yhtenäisempää, osallistavampaa ja 
innovoivaa yhteiskuntaa. Osallistuminen 
kulttuuritoimintaan voimaannuttaa 
syrjäytymisvaarassa olevia ryhmiä, kuten 
taloudellisesti epäsuotuisassa asemassa 
olevia, ikääntyneitä ja vammaisia 
henkilöitä sekä vähemmistöryhmiä, ja 
auttaa heitä tulemaan aktiivisiksi 
kansalaisiksi. Osallistuminen kulttuuriin 
hyödyttää koko yhteiskuntaa, sillä se 
edistää kulttuurien välistä vuoropuhelua 
ja auttaa siirtymään joutuneita ihmisiä 
integroitumaan. Se tukee myös Euroopan 
kulttuurisen ja kielellisen 
monimuotoisuuden edistämistä ja 
säilyttämistä.
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Tarkistus 7

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti Tarkistus

(10) Koska ESR+:n soveltamisala tämän 
myötä laajenee, on aiheellista säätää, että 
pyrkimyksiä parantaa työmarkkinoiden 
toimivuutta ja edistää pääsyä laadukkaisiin 
työpaikkoihin, parantaa koulutuksen 
saatavuutta ja laatua, edistää sosiaalista 
osallisuutta ja terveyttä sekä vähentää 
köyhyyttä ei toteuteta ainoastaan 
yhteistyöhän perustuvalla hallinnoinnilla, 
vaan että työllisyyden ja sosiaalisen 
innovoinnin toimintalohkon ja terveysalan 
toimintalohkon osalta unionin tasolla 
edellytettyjen toimien toteutuksessa 
käytetään myös suoraa tai välillistä 
hallinnointia.

(10) Koska ESR+:n soveltamisala tämän 
myötä laajenee, on aiheellista säätää, että 
pyrkimyksiä parantaa työmarkkinoiden 
toimivuutta ja edistää pääsyä laadukkaisiin 
työpaikkoihin, parantaa koulutuksen 
saatavuutta ja laatua ottaen huomioon 
vammaisten henkilöiden erityistarpeet, 
tukea koulutusjärjestelmiin paluuta, 
edistää elinikäistä oppimista ja sosiaalista 
osallisuutta esimerkiksi urheiluun ja 
kulttuuriin perustuvilla toimilla ja 
terveyttä sekä vähentää köyhyyttä ei 
toteuteta ainoastaan yhteistyöhän 
perustuvalla hallinnoinnilla, vaan että 
työllisyyden ja sosiaalisen innovoinnin 
toimintalohkon ja terveysalan 
toimintalohkon osalta unionin tasolla 
edellytettyjen toimien toteutuksessa 
käytetään myös suoraa tai välillistä 
hallinnointia.

Tarkistus 8

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti Tarkistus

(12) Tässä asetuksessa vahvistetaan 
ESR+:aa koskevat rahoituspuitteet. 
Joitakin rahoituspuitteiden osia olisi 
suunnattava toimiin, jotka toteutetaan 
työllisyyden ja sosiaalisen innovoinnin
toimintalohkon ja terveysalan 
toimintalohkon puitteissa käyttäen suoraa 
tai välillistä hallinnointia.

(12) Tässä asetuksessa vahvistetaan 
ESR+:aa koskevat rahoituspuitteet. 
Joitakin rahoituspuitteiden osia olisi 
suunnattava toimiin, jotka toteutetaan 
työllisyyden ja sosiaalisen innovoinnin 
toimintalohkon – esimerkiksi kulttuuriin 
perustuvilla toimilla – ja terveysalan 
toimintalohkon puitteissa käyttäen suoraa 
tai välillistä hallinnointia.

Tarkistus 9
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Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti Tarkistus

(13) ESR+:lla olisi pyrittävä edistämään 
työllisyyttä aktiivisilla toimilla, joiden 
ansiosta erityisesti nuoret, 
pitkäaikaistyöttömät ja työelämän 
ulkopuolella olevat pääsevät (palaamaan) 
työmarkkinoille, ja tukemalla itsenäistä 
ammatinharjoittamista ja yhteisötaloutta. 
ESR+:lla olisi pyrittävä tehostamaan 
työmarkkinoiden toimintaa tukemalla 
työmarkkinalaitosten, kuten julkisten 
työvoimapalvelujen, nykyaikaistamista, 
jotta parannetaan niiden valmiuksia tarjota 
tehostetusti kohdennettua neuvontaa ja 
ohjausta työnhaussa ja työelämään 
siirtymisessä ja helpotetaan työntekijöiden 
liikkuvuutta. ESR+:lla olisi edistettävä 
naisten osallistumista työmarkkinoille 
toimenpiteillä, joilla varmistetaan muun 
muassa työ- ja yksityiselämän tasapaino ja 
lastenhoidon saatavuus. ESR+:lla olisi 
myös pyrittävä tarjoamaan terveellinen ja 
asianmukainen työympäristö, jotta voidaan 
vastata muuttuviin työn muotoihin 
liittyviin terveysriskeihin ja ikääntyvän 
työvoiman tarpeisiin.

(13) ESR+:lla olisi pyrittävä edistämään 
laadukasta työllisyyttä aktiivisilla toimilla, 
joiden ansiosta erityisesti nuoret ja 
varsinkin työelämän ja koulutuksen 
ulkopuolella olevat nuoret, 
pitkäaikaistyöttömät, vähemmistöt, 
maahanmuuttajat, työelämän ulkopuolella 
olevat sekä vammaiset henkilöt pääsevät 
(palaamaan) koulutusjärjestelmiin sekä 
työelämään, ja tukemalla itsenäistä 
ammatinharjoittamista samalla 
sosiaaliturvajärjestelmiä mukauttaen ja 
yhteisötaloutta. ESR+:lla olisi pyrittävä 
tehostamaan työmarkkinoiden toimintaa 
tukemalla työmarkkinalaitosten, kuten 
julkisten työvoimapalvelujen, 
nykyaikaistamista, jotta parannetaan niiden 
valmiuksia tarjota tehostetusti 
kohdennettua ja henkilökohtaista
neuvontaa ja ohjausta työnhaussa ja 
koulutuksesta työelämään siirtymisessä ja 
helpotetaan työntekijöiden liikkuvuutta. 
ESR+:lla olisi edistettävä naisten 
osallistumista työmarkkinoille 
toimenpiteillä, joilla varmistetaan muun 
muassa työ- ja yksityiselämän tasapaino ja 
lastenhoidon saatavuus jokaisessa 
perheessä. ESR+:lla olisi myös pyrittävä 
tarjoamaan terveellinen ja asianmukainen 
työympäristö, jotta voidaan vastata 
muuttuviin työn muotoihin liittyviin 
terveysriskeihin ja ikääntyvän työvoiman 
tarpeisiin.

Tarkistus 10

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 14 kappale

Komission teksti Tarkistus

(14) ESR+:sta olisi annettava tukea, 
jotta voidaan parantaa koulutuksen laatua

(14) ESR+:sta olisi annettava tukea, 
jotta voidaan parantaa koulutuksen laatua, 
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ja toimivuutta ja sen 
tarkoituksenmukaisuutta työmarkkinoiden 
kannalta ja siten helpottaa erityisesti 
sellaisten digitaalisten taitojen 
hankkimista, joita kukin tarvitsee itsensä 
toteuttamista ja kehittämistä, työllistymistä, 
sosiaalista osallisuutta ja aktiivista 
kansalaisuutta varten. ESR+:sta olisi 
tuettava onnistumista koulutuksessa ja 
työelämään siirtymisessä, elinikäistä 
oppimista ja työllistyvyyttä, lisättävä 
kilpailukykyä ja edistettävä 
yhteiskunnallista ja taloudellista 
innovointia tukemalla näihin aloihin 
liittyviä laajennuskelpoisia ja kestäviä 
aloitteita. Tämä voitaisiin saavuttaa 
esimerkiksi työpaikalla tapahtuvalla 
oppimisella ja oppisopimuskoulutuksella, 
elinikäisellä ohjauksella, ennakoimalla 
osaamistarvetta yhdessä elinkeinoelämän 
kanssa, ajantasaisilla 
koulutusmateriaaleilla, 
työmarkkinaennusteilla ja tutkinnon 
suorittaneiden jatkosijoittumisen 
seurannalla, opettajien kouluttamisella, 
oppimistulosten validoinnilla ja 
pätevyyden tunnustamisella.

esteettömyyttä ja tarkoituksenmukaisuutta 
työmarkkinoiden kannalta sekä sen 
osallistavuutta ja siten helpottaa erityisesti 
sellaisten keskeisten taitojen hankkimista, 
kuten kulttuuriseen tiedostamiseen ja 
ilmaisuun liittyvät taidot, digitaaliset ja 
mediataidot, mukaan luettuina tietosuoja 
ja tietojen hallinta, laaja-alaiset taidot, 
kielitaito ja kansalaisuuteen liittyvät 
taidot, joita kukin tarvitsee itsensä 
toteuttamista ja kehittämistä, työllistymistä, 
sosiaalista osallisuutta ja aktiivista 
kansalaisuutta varten. ESR+:sta olisi 
tuettava onnistumista ja joustavuutta 
koulutuksessa ja työelämään siirtymisessä, 
elinikäistä oppimista ja työllistyvyyttä, 
lisättävä sosiaalista koheesiota ja 
kilpailukykyä ja edistettävä 
yhteiskunnallista ja taloudellista 
innovointia tukemalla näihin aloihin 
liittyviä laajennuskelpoisia ja kestäviä 
aloitteita. Tämä voitaisiin saavuttaa 
esimerkiksi laadukkaalla työpaikalla 
tapahtuvalla oppimisella ja 
oppisopimuskoulutuksella, elinikäisellä 
ohjauksella, ennakoimalla osaamistarvetta 
yhdessä elinkeinoelämän kanssa
etäoppimisen ja sulautuvan oppimisen 
avulla, ajantasaisilla 
koulutusmateriaaleilla, arkioppimisen ja 
epävirallisen oppimisen tukemisella, 
oppimistulosten validoinnilla ja 
pätevyyden ja aikaisemman koulutuksen
tunnustamisella. ESF+:n olisi 
kannustettava ja edistettävä 
vähemmistöjen pääsyä 
opetusammatteihin, ja sen avulla olisi 
pyrittävä integroimaan entistä paremmin 
syrjäytyneitä yhteisöjä, kuten romaneja, 
vähemmistöjä ja maahanmuuttajia.

Tarkistus 11

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 14 a kappale (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

(14 a) Yhteiskunnan kaikkien osien, 
kuten pankkitoiminnan, 
sosiaalipalvelujen ja koulutuksen, 
digitalisoituessa, uusien keskeisten 
taitojen, kuten digitaalitaitojen, 
hankkimisesta tulee ehto tehokkaalle 
osallistumiselle yhteiskuntaan. Paikalliset 
toimijat, yhteisö ja kulttuuritilat, kuten 
museot, kirjastot, arkistot, teatterit ja 
muut kulttuuriseen, taiteelliseen ja 
luovaan perintöön liittyvät laitokset ja alat 
ovat keskeisessä asemassa myös koulujen, 
yliopistojen sekä kulttuuri- ja luovien 
alojen pk-yritysten kanssa toteutettavissa 
kumppanuuksissa, kun tarjotaan 
mahdollisuus käyttää digitaalilaitteita ja 
internetiä kaikkein heikoimmassa 
asemassa oleville ja syrjäytyneille 
ryhmille ja edistetään unionin 
kansalaisten digitaalitaitoja perustasolla 
ja edistyneemmillä tasoilla. ESF+:n olisi 
siksi tuettava näitä toimijoita niiden 
kouluttaessa henkilöstöään niin, että se 
voi selvitä palveluihinsa kohdistuvista 
muuttuvista haasteista, sekä annettaessa 
kansalaisille digitaalisia taitoja, kuten 
medialukutaitoa, koskevaa koulutusta. 

Tarkistus 12

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti Tarkistus

(15) ESR+:sta annettavalla tuella olisi 
edistettävä kaikkien, erityisesti 
heikoimmassa asemassa olevien, 
yhdenvertaista pääsyä laadukkaaseen, 
erottelemattomaan ja osallistavaan 
koulutukseen varhaiskasvatuksesta 
yleissivistävän ja ammatillisen koulutuksen 
kautta korkea-asteen koulutukseen sekä 
aikuiskoulutukseen; samalla edistetään 
siirtymistä koulutusalalta toiselle, 

(15) ESR+:sta annettavalla tuella olisi 
edistettävä kaikkien, erityisesti 
heikoimmassa asemassa olevien, 
yhdenvertaista pääsyä korkealaatuiseen, 
erottelemattomaan ja osallistavaan 
koulutukseen varhaiskasvatuksesta 
yleissivistävän ja ammatillisen koulutuksen 
sekä koulutusjärjestelmään palaamisen 
kautta korkea-asteen koulutukseen sekä 
aikuiskoulutukseen ja kulttuuritoiminnan 
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ehkäistään koulunkäynnin keskeyttämistä, 
lisätään terveysosaamista, lujitetaan 
epävirallisen ja virallisen oppimisen 
yhteyttä ja helpotetaan oppimiseen liittyvää 
liikkuvuutta kaikkien osalta. Tässä 
yhteydessä olisi pyrittävä hyödyntämään 
Erasmus-ohjelmasta saatavia synergiaetuja, 
jotta voidaan helpottaa etenkin 
heikoimmassa asemassa olevien oppijoiden 
osallistumista oppimiseen liittyvään 
liikkuvuuteen.

piiriin pääsemisen avulla; samalla 
estetään köyhyyden siirtymistä 
sukupolvelta toiselle, edistetään siirtymistä 
koulutusalalta toiselle, ehkäistään 
koulunkäynnin keskeyttämistä ja 
sosiaalista syrjäytymistä, lisätään 
terveysosaamista, lujitetaan epävirallisen ja 
virallisen oppimisen yhteyttä taiteen alalla 
ja helpotetaan oppimiseen liittyvää 
liikkuvuutta kaikkien osalta. Erityistä 
huomiota olisi kiinnitettävä 
varhaiskasvatukseen, koska varhaiset 
ikävuodet ovat ihmiselämän 
merkityksellisimpiä ja ne vaikuttavat 
suuresti ihmisten koulutus-, työllisyys- ja 
integroitumisnäkymiin. Tässä yhteydessä 
olisi pyrittävä hyödyntämään Erasmus-
ohjelmasta saatavia synergiaetuja, jotta 
voidaan laajentaa innovatiivisia 
käytäntöjä ja helpottaa etenkin 
heikoimmassa asemassa olevien oppijoiden 
osallistumista oppimiseen liittyvään 
liikkuvuuteen. Lisäksi Erasmus-ohjelman 
ja ESR+:n välisellä poliittisella 
johdonmukaisuudella ja täydentävyydellä 
olisi varmistettava heikoimmassa 
asemassa olevien oppijoiden ja erityisesti 
haavoittuvassa asemassa olevien nuorten, 
aikuisopiskelijoiden, vammaisten ja 
kroonisesti sairaiden oppimiseen liittyvää 
liikkuvuutta koskevien toimien 
suunnittelun ja täytäntöönpanon 
tukeminen, jotta heitä voidaan valmistaa 
liikkuvuuteen ulkomailla ja jotta voidaan 
tehostaa heidän osallistumistaan 
Erasmus-ohjelmaan.

Tarkistus 13

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 15 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(15 a) Komissio on asettanut vuoden 
2020 strategian yhteydessä tavoitteeksi, 
että 95 prosenttia nelivuotiaista ja sitä 
nuoremmista lapsista, jotka eivät vielä käy 
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koulua, osallistuu esiopetukseen. Olisi 
kuitenkin pantava merkille, että vuosittain 
tuhannet lapset jäävät esiopetuksen 
ulkopuolelle, mikä johtuu toimivaltaisten 
kansallisten viranomaisten resurssien 
puutteesta.

Tarkistus 14

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 15 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(15 b) Synergiavaikutukset turvapaikka-
ja maahanmuuttorahaston kanssa 
varmistavat, että ESR+ voi valtavirtaistaa 
ja laajentaa yhdenvertaista pääsyä 
laadukkaaseen, erottelemattomaan ja 
osallistavaan koulutukseen sekä 
varmistaa kolmansien maiden 
kansalaisten sosiaalisen osallisuuden, 
työmarkkinoille pääsyn ja 
terveydenhuollon saatavuuden kiinnittäen 
erityistä huomiota naisten ja lasten 
tarpeisiin.

Tarkistus 15

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 15 c kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(15 c) ESR+:sta annettavalla tuella olisi 
edistettävä laajaa kulttuurin saatavuutta, 
osallistumista kulttuurielämään sekä 
taiteellisen ja luovan ilmaisun 
hyödyntämistä, erityisesti kehittämällä 
synergioita Luova Eurooppa -ohjelman 
kanssa ja myös käyttämällä 
laatumerkintöjä.

Tarkistus 16



PE626.720v03-00 14/44 AD\1169625FI.docx

FI

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 15 d kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(15 d) Jotta alojen välisen yhteistyön 
mahdollisuuksia voidaan hyödyntää 
täysimääräisesti ja parantaa 
synergiavaikutuksia ja 
johdonmukaisuutta muiden politiikan 
alojen kanssa ESR+:n yleisten 
tavoitteiden saavuttamiseksi, urheilua ja 
liikuntaa olisi käytettävä välineenä niissä 
ESR+:n toimissa, joilla pyritään erityisesti 
parantamaan marginalisoituneiden ja 
muita huonommassa asemassa olevien 
ryhmien sosiaalista osallisuutta, 
edistämään terveitä elintapoja ja 
ehkäisemään sairauksia.

Tarkistus 17

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 16 kappale

Komission teksti Tarkistus

(16) ESR+:lla olisi edistettävä joustavia 
jatko- ja 
uudelleenkoulutusmahdollisuuksia,
erityisesti digitaalisten taitojen ja 
keskeisten mahdollistavien teknologioiden 
osaamisen osalta, jotta voidaan tarjota 
kaikille digitalisaatioon, tekniseen 
muutokseen, innovointiin sekä sosiaalisiin 
kysymyksiin ja talouteen liittyviin 
muutoksiin mukautettua osaamista, jolla
helpotetaan uranvaihdoksia ja liikkuvuutta 
ja tuetaan erityisesti vähäisen 
ammattitaidon omaavia ja/tai vähän 
koulutettuja aikuisia Euroopan uuden 
osaamisohjelman mukaisesti.

(16) ESR+:lla olisi edistettävä joustavia 
jatko- ja uudelleenkoulutusmahdollisuuksia
virallisen ja epävirallisen koulutuksen 
tarjoajien avulla keskittymällä erityisesti 
kehittämään digitaalisia taitoja ja 
keskeisiä mahdollistavia teknologioita, 
jotta voidaan tarjota kaikenikäisille 
epämuodollisesti ja epävirallisesti
digitalisaatioon, tekniseen muutokseen, 
innovointiin sekä sosiaalisiin kysymyksiin 
ja talouteen liittyviin muutoksiin 
mukautettua osaamista, pätevyyksiä ja 
tietoja, millä helpotetaan nuorten 
koulutuksesta työelämään siirtymistä, 
uranvaihdoksia ja liikkuvuutta ja tuetaan 
erityisesti vähäisen ammattitaidon omaavia 
ja/tai vähän koulutettuja aikuisia Euroopan 
uuden osaamisohjelman mukaisesti. Tässä 
yhteydessä olisi kiinnitettävä erityistä 
huomiota paikallisiin toimijoihin, 
yhteisöihin ja kulttuuritiloihin, kuten 



AD\1169625FI.docx 15/44 PE626.720v03-00

FI

museoihin, kirjastoihin, teattereihin ja 
muihin kulttuuriperintöön liittyviin 
laitoksiin, joilla on tärkeä asema ihmisten 
tukemisessa niin, että he voivat kehittää 
taitojaan ja varsinkin digitaalisia taitoja 
ja medialukutaitoa.

Tarkistus 18

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 17 kappale

Komission teksti Tarkistus

(17) Euroopan horisontti -ohjelmasta 
saatavilla synergiaeduilla olisi 
varmistettava, että ESR+:lla voidaan 
hyödyntää ja kehittää edelleen Euroopan 
horisontti -ohjelmasta tuettuja 
innovatiivisia opetussuunnitelmia, jotta 
ihmisille voidaan tarjota tulevaisuuden 
työpaikoissa tarvittavaa osaamista ja 
pätevyyttä.

(17) Euroopan horisontti -ohjelmasta 
saatavilla synergiaeduilla olisi 
varmistettava, että ESR+:lla voidaan 
hyödyntää ja kehittää edelleen Euroopan 
horisontti -ohjelmasta tuettuja 
innovatiivisia opetussuunnitelmia, jotta 
ihmisille voidaan tarjota heidän 
henkilökohtaista kehitystään tukevaa ja 
tulevaisuuden työpaikoissa tarvittavaa 
osaamista ja pätevyyttä ja tukea heidän 
aktiivista osallistumistaan digitalisoituun 
yhteiskuntaan.

Tarkistus 19

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 17 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(17 a) Luova Eurooppa -ohjelmasta 
saatavilla synergiaeduilla olisi 
varmistettava, että ESR+:lla voidaan 
valtavirtaistaa ja laajentaa innovatiivisia 
hankkeita, joilla ihmisille pyritään 
tarjoamaan tulevaisuuden työpaikoissa 
tarvittavaa osaamista ja pätevyyttä ja 
tuetaan heidän aktiivista osallistumistaan 
yhteiskuntaan, yhdistetään kaikki 
yhteiskunnan kerrokset ja edistetään 
sosiaalista osallisuutta.
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Tarkistus 20

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 18 kappale

Komission teksti Tarkistus

(18) ESR+:sta olisi tuettava 
jäsenvaltioiden pyrkimyksiä torjua 
köyhyyttä ja katkaista huono-osaisuuden 
siirtyminen sukupolvelta toiselle sekä 
edistettävä sosiaalista osallisuutta 
varmistamalla yhtäläiset mahdollisuudet 
kaikille, torjumalla syrjintää ja puuttumalla 
terveyseroihin. Tämä edellyttää, että 
otetaan käyttöön erilaisia strategioita, jotka 
kohdistetaan heikoimmassa asemassa 
oleviin heidän iästään riippumatta, mukaan 
lukien lapset, marginalisoituneet yhteisöt 
kuten romanit ja työssäkäyvät köyhät. 
ESR+:lla olisi edistettävä kaukana 
työmarkkinoista olevien aktiivista 
osallistamista heidän sosioekonomisen 
integroitumisensa varmistamiseksi. 
ESR+:lla olisi parannettava 
kohtuuhintaisten, kestävien ja 
korkealaatuisten yleishyödyllisten 
palvelujen, kuten terveydenhuollon ja 
pitkäaikaishoidon sekä perhepalvelujen ja 
yhteisöperustaisten hoitopalvelujen, nopeaa 
ja tasapuolista saatavuutta. ESR+:sta olisi 
tuettava sosiaalisen suojelun järjestelmien 
nykyaikaistamista ja parannettava 
erityisesti niiden saatavuutta.

(18) ESR+:sta olisi tuettava kaikilla 
tasoilla, mukaan luettuina alue- ja 
paikallistaso, jäsenvaltioiden pyrkimyksiä 
torjua köyhyyttä ja katkaista huono-
osaisuuden siirtyminen sukupolvelta 
toiselle sekä edistettävä sosiaalista 
osallisuutta varmistamalla yhtäläiset 
mahdollisuudet kaikille, torjumalla 
syrjintää ja puuttumalla terveyseroihin. 
Tämä edellyttää, että otetaan käyttöön 
erilaisia strategioita, jotka kohdistetaan 
heikoimmassa asemassa oleviin heidän 
iästään riippumatta, mukaan lukien lapset, 
vammaiset henkilöt, marginalisoituneet 
yhteisöt kuten romanit, vähemmistöt, 
maahanmuuttajat, työssäkäyvät köyhät ja 
kaikki muut ihmiset, jotka kohtaavat 
moninkertaisia yhteiskunnallisia 
haasteita. ESR+:lla olisi edistettävä 
kaukana työmarkkinoista olevien aktiivista 
osallistamista ja kansalaisuutta heidän 
sosioekonomisen integroitumisensa 
varmistamiseksi koulutus- ja 
kulttuurihankkeiden avulla. Mahdollisuus 
käyttää urheilua sosiaalisen osallisuuden 
välineenä olisi tunnustettava täysin ja sitä 
olisi hyödynnettävä edelleen. ESR+:lla 
olisi parannettava kohtuuhintaisten, 
kestävien ja korkealaatuisten 
yleishyödyllisten palvelujen, kuten 
terveydenhuollon ja pitkäaikaishoidon sekä 
perhepalvelujen ja yhteisöperustaisten 
hoitopalvelujen, nopeaa ja tasapuolista 
saatavuutta. ESR+:sta olisi tuettava 
sosiaalisen suojelun järjestelmien 
nykyaikaistamista ja parannettava 
erityisesti niiden saatavuutta, 
osallistavuutta ja laajaa kattavuutta sekä 
itsenäisiä ammattiharjoittajia koskevia 
oikeudenmukaisia ehtoja.
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Tarkistus 21

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 18 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(18 a) Ohjelman eurooppalaisen 
ulottuvuuden vahvistamista varten 
ESF+:n pitäisi myös tukea kansainvälisiä 
toimia, ja sääntöjä ja menettelyjä olisi 
yksinkertaistettava asianmukaisella 
tavalla vertaisoppimisen ja hyvien 
käytäntöjen vaihdon edistämiseksi.

Tarkistus 22

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 21 kappale

Komission teksti Tarkistus

(21) ESR+:sta olisi tuettava 
työllisyyden, sosiaalisen osallisuuden, 
terveydenhuollon ja pitkäaikaishoidon sekä 
koulutuksen alojen toimintaan ja 
järjestelmiin liittyviä uudistuksia. 
Yhdenmukaisuuden vahvistamiseksi 
suhteessa talouspolitiikan eurooppalaiseen 
ohjausjaksoon jäsenvaltioiden olisi 
kohdennettava asianmukainen osuus 
ESR+:n yhteistyössä hallinnoitavan 
toimintalohkon määrärahoistaan sellaisten 
rakenteellisiin haasteisiin liittyvien 
maakohtaisten suositusten 
täytäntöönpanoon, joihin on asianmukaista 
puuttua ESR+:n soveltamisalaan kuuluvilla 
monivuotisilla investoinneilla. Komission 
ja jäsenvaltioiden olisi varmistettava 
ESR+:n yhteistyössä hallinnoitavan 
toimintalohkon ja terveysalan 
toimintalohkon johdonmukaisuus, 
koordinointi ja täydentävyys 
rakenneuudistusten tukiohjelman kanssa, 
mukaan lukien uudistusten toteuttamisen 
tukiväline ja teknisen tuen väline. 
Komission ja jäsenvaltioiden olisi 
varmistettava prosessin kaikissa vaiheissa 

(21) ESR+:sta olisi tuettava 
työllisyyden, sosiaalisen osallisuuden, 
esimerkiksi kulttuuriin ja urheiluun 
perustuvien toimien, koulutukseen ja 
ammattiin palaamisen, terveydenhuollon 
ja pitkäaikaishoidon sekä entistä 
laajempaan kulttuurin piiriin pääsyyn
sekä koulutuksen alojen toimintaan ja 
järjestelmiin liittyviä uudistuksia. 
Yhdenmukaisuuden vahvistamiseksi 
suhteessa talouspolitiikan eurooppalaiseen 
ohjausjaksoon jäsenvaltioiden olisi 
kohdennettava asianmukainen osuus 
ESR+:n yhteistyössä hallinnoitavan 
toimintalohkon määrärahoistaan sellaisten 
rakenteellisiin haasteisiin liittyvien 
maakohtaisten suositusten 
täytäntöönpanoon, joihin on asianmukaista 
puuttua ESR+:n soveltamisalaan kuuluvilla 
monivuotisilla investoinneilla. Komission 
ja jäsenvaltioiden olisi varmistettava 
ESR+:n yhteistyössä hallinnoitavan 
toimintalohkon ja terveysalan 
toimintalohkon johdonmukaisuus, 
koordinointi ja täydentävyys
rakenneuudistusten tukiohjelman kanssa, 
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etenkin tehokas koordinointi, jotta 
turvataan rahoituslähteiden ja niiden 
teknisen avun välinen johdonmukaisuus, 
yhtenäisyys, täydentävyys ja synergiaedut.

mukaan lukien uudistusten toteuttamisen 
tukiväline ja teknisen tuen väline. 
Komission ja jäsenvaltioiden olisi 
varmistettava prosessin kaikissa vaiheissa 
etenkin tehokas koordinointi, jotta 
turvataan rahoituslähteiden ja niiden 
teknisen avun välinen johdonmukaisuus, 
yhtenäisyys, täydentävyys ja synergiaedut.

Tarkistus 23

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 22 kappale

Komission teksti Tarkistus

(22) Sen varmistamiseksi, että Euroopan 
sosiaalisten oikeuksien pilarissa 
vahvistettua EU:n sosiaalista ulottuvuutta 
viedään eteenpäin ja että määrärahoista 
tietty vähimmäismäärä kohdennetaan apua 
eniten tarvitseville, jäsenvaltioiden olisi 
kohdennettava vähintään 25 prosenttia 
kansallisista ESR+:n yhteistyössä 
hallinnoitavan toimintalohkon 
määrärahoistaan sosiaalisen osallisuuden 
edistämiseen.

(22) Sen varmistamiseksi, että Euroopan 
sosiaalisten oikeuksien pilarissa 
vahvistettua EU:n sosiaalista ulottuvuutta 
viedään eteenpäin ja että määrärahoista 
tietty vähimmäismäärä kohdennetaan apua 
eniten tarvitseville, jäsenvaltioiden olisi 
kohdennettava vähintään 30 prosenttia 
kansallisista ESR+:n yhteistyössä 
hallinnoitavan toimintalohkon 
määrärahoistaan sosiaalisen osallisuuden 
edistämiseen ja absoluuttisen köyhyyden 
torjumiseen.

Tarkistus 24

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 22 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(22 a) Koska lapsiköyhyys ja sosiaalinen 
syrjäytyminen ovat unionissa edelleen 
yleisiä (26,4 prosenttia vuonna 2017), 
ESF+:n olisi tuettava toimia sellaisten 
tehokkaiden toimenpiteiden edistämiseksi, 
jotka edistävät lapsen oikeuksien 
toteutumista tavalla, joka vastaa YK:n 
lapsen oikeuksien julistusta, EU:n 
perusoikeuskirjaa sekä komission vuonna 
2013 esittämää suositusta lapsiin 
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investoimisesta.

Tarkistus 25

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 23 kappale

Komission teksti Tarkistus

(23) Koska työttömien ja työelämän 
ulkopuolella olevien nuorten osuus on 
edelleen suuri monissa jäsenvaltioissa ja 
monilla alueilla, mikä vaikuttaa etenkin 
sellaisiin nuoriin, jotka eivät ole 
työelämässä eivätkä koulutuksessa, 
kyseisten jäsenvaltioiden on jatkossakin 
investoitava riittävästi ESR+:n yhteistyössä 
hallinnoitavan toimintalohkon määrärahoja 
toimiin, joilla edistetään nuorten 
työllisyyttä muun muassa panemalla 
täytäntöön nuorisotakuujärjestelmä. 
Nuorisotyöllisyysaloitteesta 
ohjelmakaudella 2014–2020 tuettujen, 
yksittäisiin henkilöihin kohdistuvien 
toimien pohjalta jäsenvaltioiden olisi 
jatkettava nuorten työllisyyden ja koulutus-
ja uudelleentyöllistymissuunnitelmien sekä 
tiedotuksen edistämistä keskittymällä 
tarvittaessa ensisijaisesti 
pitkäaikaistyöttömiin ja työelämän 
ulkopuolella oleviin heikommassa 
asemassa oleviin nuoriin myös nuorisotyön 
avulla. Jäsenvaltioiden olisi myös 
investoitava toimenpiteisiin, joilla pyritään 
helpottamaan siirtymistä koulusta 
työelämään ja uudistamaan ja 
sopeuttamaan työvoimapalveluja, jotta 
nuorille voidaan tarjota räätälöityä tukea. 
Asianomaisten jäsenvaltioiden olisi tämän 
vuoksi kohdennettava kansallisista ESR+:n 
yhteistyössä hallinnoitavan toimintalohkon 
määrärahoistaan vähintään 10 prosenttia 
nuorten työllisyyden tukemiseen.

(23) Koska työttömien ja työelämän 
ulkopuolella olevien nuorten osuus on 
edelleen suuri monissa jäsenvaltioissa ja 
monilla alueilla, mikä vaikuttaa etenkin 
sellaisiin nuoriin, jotka eivät ole 
työelämässä eivätkä koulutuksessa, 
kyseisten jäsenvaltioiden on jatkossakin 
investoitava riittävästi ESR+:n yhteistyössä 
hallinnoitavan toimintalohkon määrärahoja 
toimiin, joilla edistetään nuorten 
työllisyyttä muun muassa panemalla 
täytäntöön nuorisotakuujärjestelmä. 
Nuorisotyöllisyysaloitteesta 
ohjelmakaudella 2014–2020 tuettujen, 
yksittäisiin henkilöihin kohdistuvien 
toimien pohjalta jäsenvaltioiden olisi 
jatkettava nuorten työllisyyden ja koulutus-
ja uudelleentyöllistymissuunnitelmien sekä 
tiedotuksen edistämistä keskittymällä 
tarvittaessa ensisijaisesti 
pitkäaikaistyöttömiin ja työelämän 
ulkopuolella oleviin heikommassa 
asemassa oleviin nuoriin myös nuorisotyön 
sekä virallisen ja epävirallisen oppimisen 
avulla. Jäsenvaltioiden olisi myös 
investoitava toimenpiteisiin, joilla pyritään 
helpottamaan siirtymistä koulusta 
työelämään ja uudistamaan ja 
sopeuttamaan julkisia työvoimapalveluja, 
jotta nuorille ja erityisesti haavoittuvassa 
asemassa oleville nuorille voidaan tarjota 
räätälöityä ja henkilökohtaista tukea ja 
jotta voidaan parantaa sitä, miten toimet 
saavuttavat erityisesti kaikkein 
haavoittuvimmassa asemassa olevat. 
Asianomaisten jäsenvaltioiden olisi tämän 
vuoksi kohdennettava kansallisista ESR+:n 
yhteistyössä hallinnoitavan toimintalohkon 
määrärahoistaan vähintään 15 prosenttia 
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nuorten työllisyyden tukemiseen.

Tarkistus 26

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 24 kappale

Komission teksti Tarkistus

(24) Jäsenvaltioiden olisi varmistettava 
koordinointi ja täydentävyys näistä 
rahastoista tuettavien toimien välillä.

(24) Jäsenvaltioiden olisi varmistettava 
koordinointi ja täydentävyys näistä 
rahastoista tuettavien toimien ja erityisesti 
Erasmuksen, Luova Eurooppa -ohjelman 
ja Euroopan solidaarisuusjoukkojen 
välillä.

Tarkistus 27

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 25 kappale

Komission teksti Tarkistus

(25) SEUT-sopimuksen 349 artiklan ja 
vuoden 1994 liittymisasiakirjan 
pöytäkirjassa N:o 6 olevan 2 artiklan 
mukaisesti harvaan asuttujen syrjäisimpien 
ja pohjoisten alueiden osalta voidaan 
hyväksyä yhteisiä politiikkoja ja EU:n 
ohjelmia koskevia erityistoimenpiteitä. 
Nämä alueet tarvitsevat erityistukea 
pysyvien rajoitteidensa vuoksi.

(25) SEUT-sopimuksen 394 ja 174
artiklan ja vuoden 1994 liittymisasiakirjan 
pöytäkirjassa N:o 6 olevan 2 artiklan 
mukaisesti harvaan asuttujen syrjäisimpien 
ja pohjoisten alueiden sekä saarten osalta 
voidaan hyväksyä yhteisiä politiikkoja ja 
EU:n ohjelmia koskevia 
erityistoimenpiteitä. Nämä alueet 
tarvitsevat erityistukea pysyvien 
rajoitteidensa vuoksi.

Tarkistus 28

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 26 kappale

Komission teksti Tarkistus

(26) ESR+:sta tuettavien toimien 
tehokas ja tuloksellinen toteutus edellyttää 
hyvää hallintotapaa ja kumppanuutta 
kaikilta asianomaisilta eri aluetasojen ja 
sosioekonomisilta toimijoilta, erityisesti 

(26) ESR+:sta tuettavien toimien 
tehokas ja tuloksellinen toteutus edellyttää 
hyvää hallintotapaa ja kumppanuutta 
kaikilta asianomaisilta eri aluetasojen ja 
sosioekonomisilta toimijoilta, erityisesti 
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työmarkkinaosapuolilta ja 
kansalaisjärjestöiltä. Sen vuoksi on 
välttämätöntä, että jäsenvaltiot 
kannustavat työmarkkinaosapuolia ja 
kansalaisjärjestöjä osallistumaan
yhteistyössä hallinnoitavien ESR+:n 
toimien toteutukseen.

työmarkkinaosapuolilta ja 
kansalaisjärjestöiltä. Sen vuoksi on 
välttämätöntä, että jäsenvaltiot 
varmistavat, että työmarkkinaosapuolet ja 
kansalaisjärjestöt osallistuvat yhteistyössä 
hallinnoitavien ESR+:n toimien 
toteutukseen ja seurantaan.

Tarkistus 29

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 27 kappale

Komission teksti Tarkistus

(27) Sosiaalisen innovoinnin tukeminen 
on ratkaisevan tärkeää, jotta poliittisilla 
toimilla pystytään vastaamaan paremmin 
sosiaalisiin haasteisiin ja jotta rohkaistaan 
ja tuetaan innovatiivisia ratkaisuja. 
Varsinkin innovatiivisten ratkaisujen 
testaaminen ja arvioiminen ennen niiden 
soveltamisen laajentamista on olennaisen 
tärkeää, jotta voidaan parantaa poliittisten 
toimien tehokkuutta, mikä siten oikeuttaa 
erityistukeen ESR+:sta.

(27) Sosiaalisen innovoinnin tukeminen 
esimerkiksi kulttuuriin perustuvien 
toimien avulla on ratkaisevan tärkeää, jotta 
poliittisilla toimilla pystytään vastaamaan 
paremmin sosiaalisiin haasteisiin ja jotta 
rohkaistaan ja tuetaan innovatiivisia 
ratkaisuja. Varsinkin innovatiivisten 
ratkaisujen testaaminen ja arvioiminen 
ennen niiden soveltamisen laajentamista on 
olennaisen tärkeää, jotta voidaan parantaa 
poliittisten toimien tehokkuutta, mikä siten 
oikeuttaa erityistukeen ESR+:sta.

Tarkistus 30

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 28 kappale

Komission teksti Tarkistus

(28) Jäsenvaltioiden ja komission olisi 
varmistettava, että ESR+:sta edistetään 
naisten ja miesten tasa-arvoa SEUT-
sopimuksen 8 artiklan mukaisesti, jotta 
tuetaan miesten ja naisten yhtäläisiä 
mahdollisuuksia kaikilla aloilla, mukaan 
lukien osallistuminen työmarkkinoille, 
työehdot ja -olot sekä uralla eteneminen. 
Niiden olisi varmistettava myös, että 
ESR+:sta edistetään kaikkien yhtäläisiä 
mahdollisuuksia ilman syrjintää SEUT-
sopimuksen 10 artiklan mukaisesti ja 

(28) Jäsenvaltioiden ja komission olisi 
varmistettava, että ESR+:sta edistetään 
naisten ja miesten tasa-arvoa SEUT-
sopimuksen 8 artiklan mukaisesti, jotta 
tuetaan miesten ja naisten yhtäläisiä 
mahdollisuuksia kaikilla aloilla, mukaan 
lukien osallistuminen työmarkkinoille, 
työehdot ja -olot sekä uralla eteneminen. 
Niiden olisi varmistettava myös, että 
ESR+:sta edistetään kaikkien yhtäläisiä 
mahdollisuuksia ilman syrjintää SEUT-
sopimuksen 10 artiklan mukaisesti ja 
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vammaisten tasavertaista yhteiskunnallista 
osallisuutta sekä myötävaikutetaan 
vammaisten oikeuksista tehdyn 
Yhdistyneiden kansakuntien 
yleissopimuksen täytäntöönpanoon. Nämä 
periaatteet olisi otettava huomioon 
ohjelmien valmistelun, seurannan, 
toteutuksen ja arvioinnin kaikilla osa-
alueilla ja kaikissa vaiheissa oikea-
aikaisesti ja johdonmukaisesti varmistaen 
samalla, että sukupuolten tasa-arvon ja 
yhtäläisten mahdollisuuksien edistämiseksi 
toteutetaan erityistoimia. ESR+:sta olisi 
tuettava myös siirtymistä laitoshoidosta 
perhe- ja yhteisöperustaiseen hoitoon 
erityisesti niiden osalta, joihin kohdistuu 
moninkertaista syrjintää. ESR:sta ei pitäisi 
tukea toimenpiteitä, jotka edistävät 
eriytymistä tai sosiaalista syrjäytymistä. 
Asetuksessa (EU) [yhteisiä säännöksiä 
koskeva asetus] säädetään, että menojen 
tukikelpoisuutta koskevat säännöt 
määritetään kansallisella tasolla lukuun 
ottamatta joitakin poikkeuksia, joista on 
tarpeen antaa erityissäännöksiä ESR+:n 
yhteistyössä hallinnoitavan toimintalohkon 
osalta.

vammaisten tasavertaista yhteiskunnallista 
osallisuutta sekä myötävaikutetaan 
vammaisten oikeuksista tehdyn 
Yhdistyneiden kansakuntien 
yleissopimuksen täytäntöönpanoon. Nämä 
periaatteet olisi otettava huomioon 
ohjelmien valmistelun, seurannan, 
toteutuksen ja arvioinnin kaikilla osa-
alueilla ja kaikissa vaiheissa oikea-
aikaisesti ja johdonmukaisesti varmistaen 
samalla, että sukupuolten tasa-arvon ja 
yhtäläisten mahdollisuuksien edistämiseksi 
toteutetaan erityistoimia. ESR+:sta olisi 
tuettava myös esteettömyyttä Euroopan 
unionin ja jäsenvaltioiden ratifioiman 
vammaisten henkilöiden oikeuksia 
koskevan YK:n yleissopimuksen 9 
artiklan mukaisesti sekä siirtymistä 
laitoshoidosta perhe- ja yhteisöperustaiseen 
hoitoon erityisesti niiden osalta, joihin 
kohdistuu moninkertaista syrjintää. 
ESR:sta ei pitäisi tukea toimenpiteitä, jotka 
edistävät eriytymistä tai sosiaalista 
syrjäytymistä. Asetuksessa (EU) [yhteisiä 
säännöksiä koskeva asetus] säädetään, että 
menojen tukikelpoisuutta koskevat säännöt 
määritetään kansallisella tasolla lukuun 
ottamatta joitakin poikkeuksia, joista on 
tarpeen antaa erityissäännöksiä ESR+:n 
yhteistyössä hallinnoitavan toimintalohkon 
osalta.

Tarkistus 31

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 28 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(28 a) ESF+:n olisi tuettava kielten 
tutkimusta, jotta voidaan edistää 
vastavuoroista ymmärrystä ja rakentaa 
osallistavaa yhteiskuntaa myös niin, että 
jäsenvaltiot hyväksyvät laajemmin 
Euroopan neuvoston kehittämiä työkaluja 
pakolaisten kielelliseen tukemiseen.
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Tarkistus 32

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 31 kappale

Komission teksti Tarkistus

(31) Sosiaalipoliittiset kokeilut ovat 
pienimuotoisia hankkeita, joilla voidaan 
kerätä näyttöä sosiaalisten innovaatioiden 
toteutettavuudesta. Toimivat ideat olisi 
voitava toteuttaa laajemmassa 
mittakaavassa ja muissa yhteyksissä 
ESR+:sta ja muista rahoituslähteistä 
saatavalla tuella.

(31) Sosiaalipoliittiset kokeilut ovat 
pienimuotoisia hankkeita, joilla voidaan 
kerätä näyttöä sosiaalisten innovaatioiden 
toteutettavuudesta. Tilanne on tämä 
useissa monialaisissa hankkeissa ja 
esimerkiksi taidetta sosiaalisessa 
ympäristössä koskevassa hankkeessa, joka 
on keskeinen osa osallisuutta. Toimivat 
ideat olisi voitava toteuttaa laajemmassa 
mittakaavassa ja muissa yhteyksissä 
ESR+:sta ja muista rahoituslähteistä 
saatavalla tuella.

Tarkistus 33

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 33 kappale

Komission teksti Tarkistus

(33) Mikroyritysten, yhteisötalouden ja 
yhteiskunnallisten yritysten rahoituksen 
saannin puute on yksi suurimmista esteistä 
yrityksen perustamiselle etenkin niiden 
parissa, jotka ovat kauimpana 
työmarkkinoista. ESR+-asetuksessa 
vahvistetaan säännökset markkinoiden 
ekosysteemin luomiseksi, jotta voidaan 
lisätä yhteiskunnallisten yritysten 
mikrorahoituksen tarjontaa ja 
hyödyntämismahdollisuuksia ja vastata 
kysyntään sitä eniten tarvitsevien parissa; 
tällaisia ovat etenkin työttömät, naiset ja 
heikossa asemassa olevat, jotka haluavat 
käynnistää mikroyrityksen tai kehittää 
sellaisen toimintaa. Tämän tavoitteen 
saavuttamisessa hyödynnetään myös 
InvestEU-rahaston sosiaalisten 
investointien ja osaamisen ikkunan 
rahoitusvälineitä ja talousarviotakauksia.

(33) Mikroyritysten, yhteisötalouden ja 
yhteiskunnallisten yritysten rahoituksen 
saannin puute varsinkin kulttuurialalla ja 
luovilla aloilla on yksi suurimmista 
esteistä yrityksen perustamiselle etenkin 
niiden parissa, jotka ovat kauimpana 
työmarkkinoista. ESR+-asetuksessa 
vahvistetaan säännökset markkinoiden 
ekosysteemin luomiseksi, jotta voidaan 
lisätä yhteiskunnallisten yritysten ja 
kulttuurialan yritysten mikrorahoituksen 
tarjontaa ja hyödyntämismahdollisuuksia ja 
vastata kysyntään sitä eniten tarvitsevien 
parissa; tällaisia ovat etenkin työttömät, 
naiset ja heikossa asemassa olevat, jotka 
haluavat käynnistää mikroyrityksen tai 
kehittää sellaisen toimintaa. Tämän 
tavoitteen saavuttamisessa hyödynnetään 
myös InvestEU-rahaston sosiaalisten 
investointien ja osaamisen ikkunan 
rahoitusvälineitä ja talousarviotakauksia.
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Tarkistus 34

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 13 alakohta

Komission teksti Tarkistus

13) ’vähävaraisimmilla’ luonnollisia 
henkilöitä, jotka ovat yksittäisiä henkilöitä 
tai tällaisten henkilöiden muodostamia 
perheitä, kotitalouksia tai ryhmiä, joiden 
avuntarve on todettu sellaisin objektiivisin 
perustein, jotka kansalliset toimivaltaiset 
viranomaiset ovat vahvistaneet 
asianomaisia sidosryhmiä kuultuaan 
eturistiriitoja välttäen ja jotka kyseiset 
kansalliset toimivaltaiset viranomaiset ovat 
hyväksyneet ja joihin voi sisältyä 
elementtejä, jotka mahdollistavat 
kohdentamisen tietyillä maantieteellisillä 
alueilla eläville vähävaraisimmille;

13) ’vähävaraisimmilla’ luonnollisia 
henkilöitä, jotka ovat yksittäisiä henkilöitä 
tai tällaisten henkilöiden muodostamia 
perheitä, kotitalouksia tai ryhmiä, kuten 
lapsia, joiden avuntarve on todettu heidän 
elinolonsa, kuten asunnottomuus, 
huomioon ottaen tai sellaisin objektiivisin 
perustein, jotka kansalliset toimivaltaiset 
viranomaiset ovat vahvistaneet 
asianomaisia sidosryhmiä kuultuaan 
eturistiriitoja välttäen ja jotka kyseiset 
kansalliset toimivaltaiset viranomaiset ovat 
hyväksyneet ja joihin voi sisältyä 
elementtejä, jotka mahdollistavat 
kohdentamisen tietyillä maantieteellisillä 
alueilla eläville vähävaraisimmille;

Tarkistus 35

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 18 alakohta

Komission teksti Tarkistus

18) ’avaintaidoilla’ niitä tietoja, 
osaamista ja pätevyyksiä, joita kukin 
tarvitsee jossakin elämänsä vaiheessa 
itsensä toteuttamista ja kehittämistä, 
työllistymistä, sosiaalista osallisuutta ja 
aktiivista kansalaisuutta varten. 
Avaintietoja ovat lukutaito, kielitaito, 
matematiikan, luonnontieteiden, 
teknologian ja insinööritieteiden alan 
taidot, digitaalitaidot, henkilökohtaiset, 
sosiaaliset ja oppimistaidot, 
kansalaistaidot, yrittäjyystaidot ja 
tietoisuus kulttuurista ja kulttuurin 
ilmaisumuodot;

18) ’avaintaidoilla’ niitä tietoja, 
osaamista ja pätevyyksiä, joita kukin 
tarvitsee jossakin elämänsä vaiheessa 
itsensä toteuttamista ja kehittämistä, 
työllistymistä, sosiaalista osallisuutta ja 
aktiivista kansalaisuutta varten. 
Avaintietoja ovat lukutaito, kielitaito, 
matematiikan, luonnontieteiden, 
teknologian, taiteen ja insinööritieteiden 
alan taidot (STEAM),  digitaaliset taidot;
medialukutaito sekä henkilökohtaiset, 
kulttuurien väliset, sosiaaliset ja 
oppimistaidot; kansalaisuus; yrittäjyys;
kulttuurinen tiedostaminen, taiteellinen ja 
luova ilmaisu ja kriittinen ajattelu;
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Tarkistus 36

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 18 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

18 a) ’elinikäisellä oppimisella’ kaikissa 
elämänvaiheissa ja kaikissa muodoissa 
tapahtuvaa oppimista (virallinen 
oppiminen, epävirallinen oppiminen ja 
arkioppiminen), mukaan lukien 
varhaiskasvatus, yleissivistävä, 
ammatillinen koulutus sekä 
aikuiskoulutus, jonka tuloksena 
henkilökohtaiset, kansalaisuuteen ja 
kulttuuriin liittyvät, sosiaaliset ja/tai 
työhön liittyvät tiedot, taidot ja asenteet tai 
yhteiskunnallinen osallistuminen 
kehittyvät, neuvonta- ja 
ohjauspalveluiden tarjoaminen mukaan 
luettuna;

Tarkistus 37

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

ESR+:lla pyritään tukemaan jäsenvaltioita 
korkeamman työllisyystason, 
oikeudenmukaisen sosiaalisen suojelun ja 
tulevaisuuden työelämään valmiin osaavan 
ja sopeutumiskykyisen työvoiman 
varmistamisessa Euroopan parlamentin, 
neuvoston ja komission 17 päivänä 
marraskuuta 2017 vahvistaman Euroopan 
sosiaalisten oikeuksien pilarin periaatteiden 
mukaisesti.

ESR+:lla pyritään tukemaan jäsenvaltioita 
korkeamman oikeudenmukaisten ja 
osallistavien yhteiskuntien, 
työllisyystason, oikeudenmukaisen 
sosiaalisen suojelun, yhdenvertaisen 
koulutukseen pääsyn, ja tulevaisuuden 
työelämään valmiin osaavan ja 
sopeutumiskykyisen työvoiman 
varmistamisessa Euroopan parlamentin, 
neuvoston ja komission 17 päivänä 
marraskuuta 2017 vahvistaman Euroopan 
sosiaalisten oikeuksien pilarin periaatteiden 
mukaisesti. ESR+:lla pyritään myös 
osaltaan täyttämään unionin ja sen 
jäsenvaltioiden antamat sitoumukset, 
jotka koskevat kestävän kehityksen 
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tavoitteiden saavuttamista.

Tarkistus 38

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

ESR+:sta tuetaan ja täydennetään 
jäsenvaltioiden politiikkoja ja tuotetaan 
niille lisäarvoa, jotta varmistetaan 
yhtäläiset mahdollisuudet, pääsy 
työmarkkinoille, oikeudenmukaiset 
työolot, sosiaalinen suojelu ja osallisuus 
sekä ihmisten terveyden suojelun korkea 
taso.

ESR+:sta tuetaan ja täydennetään 
jäsenvaltioiden politiikkoja ja tuotetaan 
niille lisäarvoa, jotta poistetaan köyhyys, 
varmistetaan yhtäläiset mahdollisuudet, 
pääsy korkeatasoiseen viralliseen ja 
epäviralliseen koulutukseen, pääsy 
työmarkkinoille, oikeudenmukaiset
työolot, sosiaalinen suojelu ja osallisuus 
sekä ihmisten terveyden suojelun korkea 
taso.

Tarkistus 39

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – i alakohta

Komission teksti Tarkistus

i) parannetaan kaikkien 
työnhakijoiden, erityisesti nuorten ja 
pitkäaikaistyöttömien, ja työelämän 
ulkopuolella olevien työelämään pääsyä 
edistämällä itsenäistä 
ammatinharjoittamista ja yhteisötaloutta;

i) parannetaan kaikkien 
työnhakijoiden, erityisesti nuorten, 
keskittyen koulutuksen ja työelämän 
ulkopuolella oleviin nuoriin, 
pitkäaikaistyöttömien, vähemmistöjen, 
maahanmuuttajien, vammaisten 
henkilöiden ja työelämän ulkopuolella 
olevien laadukkaisiin ja työoloiltaan 
hyviin työpaikkoihin pääsyä edistämällä 
itsenäistä ammatinharjoittamista ja 
yhteisötaloutta;

Tarkistus 40

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – iii alakohta
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Komission teksti Tarkistus

iii) edistetään naisten osallistumista 
työmarkkinoille, työ- ja yksityiselämän 
tasapainoa, mukaan lukien 
lastenhoitopalvelut, ja tervettä ja 
asianmukaista työympäristöä ottaen 
huomioon terveysriskit, työntekijöiden, 
yritysten ja yrittäjien sopeutuminen 
muutoksiin ja terveenä ikääntyminen;

iii) edistetään naisten osallistumista 
työmarkkinoille, työ- ja yksityiselämän 
tasapainoa, mukaan lukien yhdenvertainen 
pääsy kohtuuhintaiseen, osallistavaan, 
erottelemattomaan ja laadukkaaseen 
varhaiskasvatukseen, mukaan luettuina 
lastenhoitopalvelut, muut hoitopalvelut ja
tuki, tervettä ja asianmukaista 
työympäristöä ottaen huomioon 
terveysriskit, työntekijöiden, yritysten ja 
yrittäjien sopeutuminen muutoksiin ja 
terveenä ikääntyminen;

Tarkistus 41

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – iv alakohta

Komission teksti Tarkistus

iv) parannetaan koulutuksen laatua, 
toimivuutta ja tarkoituksenmukaisuutta 
työmarkkinoiden kannalta, jotta tuetaan 
avaintaitojen hankkimista, mukaan lukien 
digitaaliset taidot;

iv) parannetaan koulutuksen laatua, 
toimivuutta osallistavuutta ja 
tarkoituksenmukaisuutta työmarkkinoiden 
kannalta ottaen myös huomioon 
vammaisten henkilöiden erityistarpeet, 
jotta tuetaan avaintaitojen hankkimista, 
mukaan lukien siirrettävissä olevat 
sosiaaliset ja digitaaliset ja mediataidot ja 
kulttuuritietoisuus sekä kulttuuri-ilmaisu, 
jotta voidaan ottaa huomioon sosiaaliset, 
taloudelliset ja henkilökohtaiset 
vaatimukset ja tunnustaa epävirallisen ja 
arkioppimisen merkitys ja 
työmarkkinaosapuolten ja 
kansalaisjärjestöjen kanssa tehtävän 
yhteistyön arvo;

Tarkistus 42

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – v alakohta
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Komission teksti Tarkistus

v) edistetään kaikkien, erityisesti 
heikoimmassa asemassa olevien, 
yhdenvertaista pääsyä laadukkaaseen ja 
osallistavaan koulutukseen 
varhaiskasvatuksesta yleissivistävän ja 
ammatillisen koulutuksen kautta korkea-
asteen koulutukseen ja aikuiskoulutukseen, 
mukaan lukien oppimiseen liittyvän 
liikkuvuuden helpottaminen;

v) varmistetaan kaikkien, erityisesti 
heikoimmassa asemassa olevien, 
yhdenvertainen pääsy laadukkaaseen, 
kohtuuhintaiseen, erottelemattomaan ja 
osallistavaan koulutukseen ja pyritään 
murtamaan sukupolvet ylittävä köyhyyden 
ja huono-osaisuuden noidankehä
varhaiskasvatuksesta yleissivistävän ja 
ammatillisen koulutuksen kautta korkea-
asteen koulutukseen ja aikuiskoulutukseen, 
mukaan lukien oppimiseen liittyvän 
liikkuvuuden helpottaminen;

Tarkistus 43

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – vi alakohta

Komission teksti Tarkistus

vi) edistetään elinikäistä oppimista,
etenkin joustavia jatko- ja 
uudelleenkoulutusmahdollisuuksia kaikille, 
ottaen huomioon digitaaliset taidot, 
ennakoidaan muutoksia ja uusia 
osaamistarpeita työmarkkinoiden tarpeiden 
pohjalta, helpotetaan uranvaihdoksia ja 
edistetään ammatillista liikkuvuutta;

vi) edistetään elinikäistä oppimista ja
etenkin joustavia ja oppijakeskeisiä jatko-
ja uudelleenkoulutusmahdollisuuksia 
kaikille, ottaen huomioon digitaaliset 
taidot, ennakoidaan muutoksia ja uusia 
osaamistarpeita henkilökohtaisten, 
yhteiskunnallisten ja työmarkkinoiden 
tarpeiden pohjalta, helpotetaan 
uranvaihdoksia ja edistetään ammatillista 
liikkuvuutta ja osaamisen kehittämistä 
työpaikan tarpeiden mukaan sekä 
edistetään yhteiskuntaan osallistumista ja 
yhteiskunnallisiin haasteisiin vastaamista;

Tarkistus 44

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – vii alakohta

Komission teksti Tarkistus

vii) tuetaan aktiivista osallistamista 
yhtäläisten mahdollisuuksien ja aktiivisen 

vii) tuetaan aktiivista osallistamista 
yhtäläisten mahdollisuuksien ja aktiivisen 
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osallistumisen edistämiseksi ja parannetaan 
työllistettävyyttä;

osallistumisen edistämiseksi ja parannetaan 
työllistettävyyttä sekä yksilöllistä ja 
kollektiivista kehitystä ja hyvinvointia;

Tarkistus 45

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – viii alakohta

Komission teksti Tarkistus

viii) edistetään kolmansien maiden 
kansalaisten ja marginalisoituneiden 
yhteisöjen, kuten romanien, 
sosioekonomista integroitumista;

viii) edistetään kolmansien maiden 
kansalaisten ja marginalisoituneiden 
yhteisöjen, kuten romanien ja muiden 
vähemmistöjen, sosioekonomista 
integroitumista;

Tarkistus 46

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – ix alakohta

Komission teksti Tarkistus

ix) parannetaan korkealaatuisten, 
kestävien ja kohtuuhintaisten palvelujen 
yhdenvertaista ja oikea-aikaista 
saatavuutta; nykyaikaistetaan sosiaalisen 
suojelun järjestelmiä, mukaan lukien 
mahdollisuus sosiaaliseen suojeluun; 
parannetaan terveydenhuoltojärjestelmien 
ja pitkäaikaishoidon palvelujen 
saatavuutta, tehokkuutta ja 
sopeutumiskykyä;

ix) parannetaan korkealaatuisten, 
esteettömien, kestävien ja kohtuuhintaisten 
palvelujen yhdenvertaista ja oikea-aikaista 
saatavuutta; nykyaikaistetaan sosiaalisen 
suojelun järjestelmiä, mukaan lukien 
mahdollisuus sosiaaliseen suojeluun;
parannetaan kulttuurin saatavuutta;
parannetaan terveydenhuoltojärjestelmien 
ja pitkäaikaishoidon palvelujen 
saatavuutta, tehokkuutta ja 
sopeutumiskykyä;

Tarkistus 47

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – x alakohta

Komission teksti Tarkistus

x) edistetään köyhyyden tai 
sosiaalisen syrjäytymisen vaarassa olevien 

x) edistetään köyhyyden tai 
sosiaalisen syrjäytymisen vaarassa olevien 
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yhteiskuntaan integroitumista, mukaan 
lukien vähävaraisimmat ja lapset;

tai sitä jo kokevien yhteiskuntaan 
integroitumista, mukaan lukien 
vähävaraisimmat ja lapset ja heidän 
perheensä, tukemalla innovatiivisten 
keinojen käyttöä, kuten sosiaalista 
osallistamista urheilun, liikunnan ja 
kulttuurin keinoin ja tunnustamalla 
epävirallinen oppiminen ja 
arkioppiminen;

Tarkistus 48

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – xi alakohta

Komission teksti Tarkistus

xi) puututaan aineelliseen puutteeseen 
jakamalla elintarvikkeita ja/tai 
perushyödykkeitä vähävaraisimmille, 
mukaan lukien liitännäistoimenpiteet.

xi) puututaan aineelliseen puutteeseen 
jakamalla elintarvikkeita ja/tai 
perushyödykkeitä vähävaraisimmille ja 
etenkin lapsille, mukaan lukien 
liitännäistoimenpiteet.

Tarkistus 49

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

1. älykkäämpi Eurooppa – kehitetään 
älykkään erikoistumisen edellyttämää 
osaamista, keskeisten mahdollistavien 
teknologioiden osaamista, teollisuuden 
muutosprosessiin liittyvää alakohtaista 
yhteistyötä osaamisen ja yrittäjyyden 
osalta, tutkijoiden koulutusta ja 
verkottumis- ja kumppanuustoimia korkea-
asteen oppilaitosten, ammatillisen ja 
yleissivistävän koulutuksen laitosten, 
tutkimus- ja teknologiakeskusten ja 
yritysten sekä klustereiden välille sekä 
tuetaan mikroyrityksiä, pieniä ja 
keskisuuria yrityksiä ja yhteisötaloutta;

1. älykkäämpi Eurooppa – kehitetään 
älykkään erikoistumisen ja kulttuuriin 
liittyvien taitojen edellyttämää osaamista, 
keskeisten mahdollistavien teknologioiden 
osaamista, teollisuuden muutosprosessiin 
liittyvää alakohtaista yhteistyötä osaamisen 
ja yrittäjyyden osalta, tutkijoiden 
koulutusta ja verkottumis- ja 
kumppanuustoimia korkea-asteen 
oppilaitosten, ammatillisen ja 
yleissivistävän koulutuksen laitosten, 
tutkimus- ja teknologiakeskusten ja 
yritysten sekä klustereiden välille sekä 
tuetaan mikroyrityksiä, pieniä ja 
keskisuuria yrityksiä ja yhteisötaloutta;
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Tarkistus 50

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Naisten ja miesten välinen tasa-arvo ja 
yhtäläiset mahdollisuudet ja 
syrjimättömyys

Sukupuolten tasa-arvo ja yhtäläiset 
mahdollisuudet ja syrjimättömyys

Tarkistus 51

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Kaikissa ESR+:n yhteistyössä
hallinnoitavan toimintalohkon puitteissa 
toteutetuissa ohjelmissa sekä kaikissa 
toimissa, joita tuetaan työllisyyden ja 
sosiaalisen innovoinnin toimintalohkosta ja 
terveysalan toimintalohkosta, on 
varmistettava miesten ja naisten välisen 
tasa-arvon toteutuminen kaikissa niiden 
valmistelu-, toteutus-, seuranta- ja 
arviointivaiheissa. Niillä on edistettävä 
kaikkien yhtäläisiä mahdollisuuksia ilman 
sukupuoleen, rotuun, etniseen alkuperään, 
uskontoon tai vakaumukseen, 
vammaisuuteen, ikään tai sukupuoliseen 
suuntautumiseen perustuvaa syrjintää 
kaikissa niiden valmistelu-, seuranta-, 
valvonta- ja arviointivaiheissa.

1. Kaikissa ESR+:n yhteistyössä 
hallinnoitavan toimintalohkon puitteissa 
toteutetuissa ohjelmissa sekä kaikissa 
toimissa, joita tuetaan työllisyyden ja 
sosiaalisen innovoinnin toimintalohkosta ja 
terveysalan toimintalohkosta, on 
varmistettava miesten ja naisten välisen 
tasa-arvon toteutuminen kaikissa niiden 
valmistelu-, toteutus-, seuranta- ja 
arviointivaiheissa. Niillä on edistettävä 
kaikkien yhtäläisiä mahdollisuuksia ilman 
sosiaalisiin oloihin sukupuoleen, rotuun, 
etniseen alkuperään, uskontoon tai 
vakaumukseen, vammaisuuteen, ikään tai 
sukupuoliseen suuntautumiseen perustuvaa 
syrjintää kaikissa niiden valmistelu-, 
seuranta-, valvonta- ja arviointivaiheissa.

Tarkistus 52

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on keskitettävä ESR+:n 
yhteistyössä hallinnoitavan toimintalohkon 
määrärahat toimiin, joilla puututaan niiden 
kansallisissa uudistusohjelmissa, 

Jäsenvaltioiden on keskitettävä ESR+:n 
yhteistyössä hallinnoitavan toimintalohkon 
määrärahat toimiin, joilla puututaan muun 
muassa niiden kansallisissa 
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talouspolitiikan eurooppalaisen 
ohjausjakson puitteissa ja SEUT-
sopimuksen 121 artiklan 2 kohdan ja 148 
artiklan 4 kohdan mukaisesti hyväksytyissä 
maakohtaisissa suosituksissa havaittuihin 
haasteisiin, ja otettava huomioon Euroopan 
sosiaalisten oikeuksien pilarissa vahvistetut 
periaatteet ja oikeudet.

uudistusohjelmissa, talouspolitiikan 
eurooppalaisen ohjausjakson puitteissa ja 
SEUT-sopimuksen 121 artiklan 2 kohdan 
ja 148 artiklan 4 kohdan ja sosiaali-
indikaattoreiden tulostaulun mukaisesti 
hyväksytyissä maaraporteissa ja 
maakohtaisissa suosituksissa havaittuihin 
haasteisiin, ja otettava täysin huomioon 
Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarissa 
vahvistetut periaatteet ja oikeudet.

Tarkistus 53

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltiot voivat myös keskittää ESR+ -
varat yhteistyössä hallinnoitavan 
rahoituksen avulla toimiin, joilla 
puututaan alueellisiin haasteisiin ja 
erityisesti torjutaan nuorisotyöttömyyttä, 
jonka osuus voi vaihdella alueittain.

Tarkistus 54

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden ja tarvittaessa komission 
on edistettävä synergioita ja varmistettava 
ESR+:n koordinointi, täydentävyys ja 
johdonmukaisuus muiden unionin 
rahastojen, ohjelmien ja välineiden kanssa, 
kuten Erasmuksen, turvapaikka- ja 
maahanmuuttorahaston ja 
rakenneuudistusten tukiohjelman, mukaan 
lukien uudistusten toteuttamisen tukiväline 
ja teknisen tuen väline, kanssa sekä 
valmistelu- että toteutusvaiheessa. 
Jäsenvaltioiden ja tarvittaessa komission 
on optimoitava koordinointimekanismit, 
jotta vältetään päällekkäinen työ ja 
varmistetaan toteutuksesta vastaavien 

Jäsenvaltioiden ja tarvittaessa komission 
on edistettävä synergioita ja varmistettava 
ESR+:n koordinointi, täydentävyys ja 
johdonmukaisuus muiden unionin 
rahastojen, ohjelmien ja välineiden kanssa, 
kuten EAKR:n, InvestEU-ohjelman, 
perusoikeuksia ja arvoja koskevan 
välineen, Erasmuksen, Luova Eurooppa -
ohjelman, Euroopan 
solidaarisuusjoukkojen, turvapaikka- ja 
maahanmuuttorahaston ja 
rakenneuudistusten tukiohjelman, mukaan 
lukien uudistusten toteuttamisen tukiväline 
ja teknisen tuen väline, kanssa sekä 
valmistelu- että toteutusvaiheessa. 
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tahojen tiivis yhteistyö johdonmukaisten ja 
yhtenäisten tukitoimien tarjoamiseksi.

Jäsenvaltioiden ja tarvittaessa komission 
on optimoitava koordinointimekanismit, 
jotta vältetään päällekkäinen työ ja 
varmistetaan toteutuksesta vastaavien 
tahojen tiivis yhteistyö johdonmukaisten ja 
yhtenäisten tukitoimien tarjoamiseksi.

Tarkistus 55

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jäsenvaltioiden on kohdennettava 
ESR+:n yhteistyössä hallinnoitavan 
toimintalohkon määrärahoista vähintään 25 
prosenttia 4 artiklan 1 kohdan vii–xi
alakohdassa vahvistettuihin sosiaalisen 
osallisuuden alan erityistavoitteisiin, 
mukaan lukien kolmansien maiden 
kansalaisten sosioekonomisen 
integroitumisen edistäminen.

3. Jäsenvaltioiden on kohdennettava 
ESR+:n yhteistyössä hallinnoitavan 
toimintalohkon määrärahoista vähintään 25 
prosenttia 4 artiklan 1 kohdan vii–x
alakohdassa vahvistettuihin sosiaalisen 
osallisuuden alan erityistavoitteisiin, 
mukaan lukien kolmansien maiden 
kansalaisten sosioekonomisen 
integroitumisen edistäminen.

Tarkistus 56

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 4 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on kohdennettava ESR+:n 
yhteistyössä hallinnoitavan toimintalohkon 
määrärahoistaan vähintään 2 prosenttia 4 
artiklan 1 kohdan xi alakohdassa 
vahvistettuun, aineellista puutetta 
koskevaan erityistavoitteiseen.

Jäsenvaltioiden on kohdennettava ESR+:n 
yhteistyössä hallinnoitavan toimintalohkon 
määrärahoistaan vähintään 2 prosenttia 4 
artiklan 1 kohdan xi alakohdassa 
vahvistettuun, aineellista puutetta 
koskevaan erityistavoitteiseen, millä 
täydennetään 3 kohdassa tarkoitettuja 
yhteistyössä hallinnoitavia 4 artiklan 1 
kohdan vii–x alakohdassa tarkoitettujen 
sosiaalisen osallisuuden 
erityistavoitteiden ESR+ -määrärahoja.



PE626.720v03-00 34/44 AD\1169625FI.docx

FI

Tarkistus 57

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 4 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Asianmukaisesti perustelluissa 
tapauksissa 4 artiklan 1 kohdan x 
alakohdassa tarkoitettuun 
erityistavoitteeseen vähävaraisimmille 
kohdennetut määrärahat voidaan ottaa 
huomioon todennettaessa tämän kohdan 
ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetun 
vähintään 2 prosentin vähimmäisosuuden 
noudattamista.

Poistetaan.

Tarkistus 58

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 5 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden, joissa työelämän ja 
koulutuksen ulkopuolella olevien 15–29-
vuotiaiden osuus määrä on Eurostatin 
tietojen perusteella vuonna 2019 unionin 
keskitasoa suurempi, on kohdennettava 
ESR+:n yhteistyössä hallinnoitavan 
toimintalohkon vuosien 2021–2025 
määrärahoista vähintään 10 prosenttia 
kohdennettuihin toimiin ja rakenteellisiin 
uudistuksiin, joilla tuetaan 
nuorisotyöllisyyttä ja siirtymistä koulusta 
työelämään, mahdollisuuksia palata 
koulutukseen tai uuden mahdollisuuden 
tarjoavaa koulutusta etenkin 
nuorisotakuujärjestelmien täytäntöönpanon 
yhteydessä.

Jäsenvaltioiden, joissa työelämän ja 
koulutuksen ulkopuolella olevien 15–29-
vuotiaiden osuus määrä on Eurostatin 
tietojen perusteella vuonna 2019 unionin 
keskitasoa suurempi, on kohdennettava 
ESR+:n yhteistyössä hallinnoitavan 
toimintalohkon vuosien 2021–2025 
määrärahoista vähintään 15 prosenttia 
kohdennettuihin toimiin ja rakenteellisiin 
uudistuksiin, joilla tuetaan 
nuorisotyöllisyyttä ja siirtymistä koulusta 
työelämään, mahdollisuuksia palata 
koulutukseen tai uuden mahdollisuuden 
tarjoavaa koulutusta varsinkin nuorille 
äideille ja vaikeuksissa oleville perheille
etenkin nuorisotakuujärjestelmien 
täytäntöönpanon yhteydessä.

Tarkistus 59

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 5 kohta – 1 a alakohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden, joihin ei sovelleta 1 
kohtaa, on kuitenkin kohdennettava 
riittävästi yhteistyössä hallinnoituja ESR+ 
-määrärahoja kaudella 2021–2025 
kohdennettuihin toimiin ja rakenteellisiin 
uudistuksiin alueilla, joilla työelämän tai 
ammatillisen jatkokoulutuksen 
ulkopuolella olevien 15–29-vuotiaiden 
osuus on unionin keskiarvoa suurempi, 
jotta tuetaan nuorisotyöllisyyttä ja 
siirtymistä koulusta työelämään, 
mahdollisuuksia palata yleiseen ja 
ammatilliseen koulutukseen ja uuden 
mahdollisuuden tarjoavaan koulutukseen 
etenkin nuorisotakuujärjestelmien 
täytäntöönpanon yhteydessä.

Tarkistus 60

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 5 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Ohjelmoitaessa ESR+:n yhteistyössä 
hallinnoitavan toimintalohkon määrärahoja 
vuosiksi 2026–2027 kauden puolivälissä 
[tulevan yhteisiä säännöksiä koskevan 
asetuksen 14] artiklan mukaisesti 
jäsenvaltioiden, joissa työelämän ja 
koulutuksen ulkopuolella olevien 15–29-
vuotiaiden osuus on Eurostatin tietojen 
perusteella vuonna 2024 unionin 
keskitasoa suurempi, on kohdennettava 
vuosien 2026–2027 määrärahoista 
vähintään 10 prosenttia edellä 
tarkoitettuihin toimiin.

Ohjelmoitaessa ESR+:n yhteistyössä 
hallinnoitavan toimintalohkon määrärahoja 
vuosiksi 2026–2027 kauden puolivälissä 
[tulevan yhteisiä säännöksiä koskevan 
asetuksen 14] artiklan mukaisesti 
jäsenvaltioiden, joissa työelämän ja 
koulutuksen ulkopuolella olevien 15–29-
vuotiaiden osuus on Eurostatin tietojen 
perusteella vuonna 2024 unionin 
keskitasoa suurempi, on kohdennettava 
vuosien 2026–2027 määrärahoista 
vähintään 15 prosenttia edellä 
tarkoitettuihin toimiin.

Tarkistus 61

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 5 kohta – 2 a alakohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

Ohjelmoitaessa yhteistyössä 
hallinnoitavia ESR+ -määrärahoja, 
jäsenvaltioiden, joihin 2 kohtaa ei 
sovelleta, on silti osoitettava riittävät 
ESR+ -määrärahat vuosille 2026 ja 2027 
kauden puolivälissä [tulevan yhteisiä 
säännöksiä koskevan asetuksen] [14] 
artiklan mukaisesti kohdennettuihin 
toimiin ja rakenteellisiin uudistuksiin 
alueilla, joilla työelämän tai ammatillisen 
jatkokoulutuksen ulkopuolella olevien 
15–29-vuotiaiden osuus on unionin 
keskitasoa suurempi, jotta tuetaan 
nuorisotyöllisyyttä ja siirtymistä koulusta 
työelämään, mahdollisuuksia palata 
yleiseen ja ammatilliseen koulutukseen ja 
uuden mahdollisuuden tarjoavaan 
koulutukseen etenkin 
nuorisotakuujärjestelmien 
täytäntöönpanon yhteydessä.

Tarkistus 62

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltion on varmistettava 
työmarkkinaosapuolten ja 
kansalaisjärjestöjen riittävä osallistuminen 
ESR+:n yhteistyössä hallinnoitavan 
toimintalohkon työllisyyttä, koulutusta ja 
sosiaalista osallisuutta koskevien 
politiikkojen toteutukseen.

1. Jäsenvaltion on varmistettava 
paikallisten ja alueellisten viranomaisten, 
työmarkkinaosapuolten ja 
kansalaisjärjestöjen mielekäs, osallistava 
ja riittävä osallistuminen ESR:n 
yhteistyössä hallinnoitavasta 
toimintalohkosta tuettavien politiikkojen 
ja toimien hallinnointiin, suunnitteluun, 
toteutukseen, seurantaan ja arviointiin, 
mukaan luettuina ESR+:n yhteistyössä 
hallinnoitavan toimintalohkon työllisyyttä, 
koulutusta ja sosiaalista osallisuutta sekä 
syrjimättömyyttä koskevat politiikat  
[yhteisiä säännöksiä koskevan asetuksen] 
6 artiklan ja komission delegoidun 
asetuksen (EU) No 240/2014 mukaisesti.
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Tarkistus 63

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on kohdennettava 
kussakin ohjelmassa asianmukainen määrä 
ESR+:n yhteistyössä hallinnoitavan 
toimintalohkon määrärahoja 
työmarkkinaosapuolten ja 
kansalaisjärjestöjen valmiuksien 
kehittämiseen.

2. Jäsenvaltioiden on kohdennettava 
kussakin ohjelmassa asianmukainen määrä 
ESR+:n yhteistyössä hallinnoitavan 
toimintalohkon määrärahoja paikallisten ja 
alueellisten viranomaisten, 
työmarkkinaosapuolten ja 
kansalaisjärjestöjen valmiuksien 
kehittämiseen.

Tarkistus 64

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Jäsenvaltioiden on suunniteltava 
toimia, joilla pieniä edunsaajia autetaan 
täyttämään täysin ESF+:n 
sääntelyvaatimukset, seuranta ja 
raportointi mukaan luettuina, jotta 
voidaan monipuolistaa rahaston 
edunsaajien tyyppiä ja lisätä muiden kuin 
perinteisten edunsaajien osallistumista 
yhteisrahoitettuihin hankkeisiin etenkin 
paikallisella ja alueellisella tasolla.

Tarkistus 65

Ehdotus asetukseksi
10 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

10 a artikla

Lapsiin investoiminen

Edellä 7 artiklan 5 kohdan 1 alakohdassa 
tarkoitetut määrärahat on ohjelmoitava 
asiaa koskevalle toimintalinjalle tai 
ohjelmalle. Jäsenvaltioiden on 
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varmistettava, että määrärahat, jotka on 
kohdennettu lapsia koskeviin toimiin 
4 artiklan 1 kohdan iii–v ja/tai ix ja/tai x 
alakohdan nojalla, ovat Euroopan 
komission vuonna 2013 antaman 
suosituksen ”Investoidaan lapsiin” 
mukaisia.

Tarkistus 66

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on tuettava 
sosiaalisen innovoinnin toimia ja 
sosiaalipoliittisia kokeiluja tai lujitettava 
alhaalta ylöspäin suuntautuvia prosesseja, 
jotka perustuvat viranomaisten, yksityisen 
sektorin ja kansalaisyhteiskunnan 
kumppanuuksiin, kuten paikallisiin 
toimintaryhmiin, jotka suunnittelevat ja 
toteuttavat yhteisölähtöisiä paikallisia 
kehittämisstrategioita.

1. Jäsenvaltioiden on tuettava 
sosiaalisen ja sosiokulttuurisen 
innovoinnin toimia ja sosiaalipoliittisia 
kokeiluja tai lujitettava alhaalta ylöspäin 
suuntautuvia prosesseja, jotka perustuvat 
viranomaisten, yksityisen sektorin ja 
kansalaisyhteiskunnan kumppanuuksiin, 
kuten paikallisiin toimintaryhmiin, jotka 
suunnittelevat ja toteuttavat 
yhteisölähtöisiä paikallisia 
kehittämisstrategioita.

Tarkistus 67

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltiot voivat tukea sellaisten 
pienimuotoisesti kokeiltujen 
innovatiivisten toimintatapojen 
(sosiaalipoliittiset kokeilut) toteuttamisen 
laajentamista, jotka on kehitetty 
työllisyyden ja sosiaalisen innovoinnin 
toimintalohkon ja muiden unionin 
ohjelmien yhteydessä.

2. Jäsenvaltiot voivat tukea sellaisten 
pienimuotoisesti kokeiltujen 
innovatiivisten toimintatapojen 
(kulttuuriset ja sosiaalipoliittiset kokeilut) 
toteuttamisen laajentamista, jotka on 
kehitetty työllisyyden ja sosiaalisen 
innovoinnin toimintalohkon ja muiden 
unionin ohjelmien yhteydessä.
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Tarkistus 68

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) maan, kiinteistöjen ja 
infrastruktuurien ostot, ja

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

Tarkistus 69

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Ohjelmien, jotka saavat ESR+:n 
yhteistyössä hallinnoitavasta 
toimintalohkosta myönnettävää yleistä 
tukea, on käytettävä tämän asetuksen 
liitteessä 1 esitettyjä yhteisiä tuotos- ja 
tulosindikaattoreita toteutuksessa 
saavutetun edistyksen seuraamiseksi. 
Ohjelmissa voidaan käyttää myös 
ohjelmakohtaisia indikaattoreita.

1. Ohjelmien, jotka saavat ESR+:n 
yhteistyössä hallinnoitavasta 
toimintalohkosta myönnettävää yleistä 
tukea, on käytettävä tämän asetuksen 
liitteessä 1 esitettyjä yhteisiä tuotos- ja 
tulosindikaattoreita toteutuksessa 
saavutetun edistyksen seuraamiseksi, ja 
näitä indikaattoreita on voitava 
tarvittaessa mukauttaa kansallisiin, 
alueellisiin ja paikallisiin tarpeisiin. 
Ohjelmissa voidaan käyttää myös 
ohjelmakohtaisia indikaattoreita.

Tarkistus 70

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Elintarvikkeiden ja/tai 
perushyödykkeiden antamista voidaan 
täydentää ohjaamalla vähävaraisia 
kääntymään toimivaltaisten tahojen 
puoleen tai muilla liitännäistoimenpiteillä, 
joiden tavoitteena on vähävaraisimpien 
sosiaalinen osallisuus.

4. Elintarvikkeiden ja/tai 
perushyödykkeiden antamista on 
täydennettävä ohjaamalla vähävaraisia 
kääntymään toimivaltaisten tahojen 
puoleen tai muilla liitännäistoimenpiteillä, 
joiden tavoitteena on vähävaraisimpien 
sosiaalinen osallisuus.
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Tarkistus 71

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 3 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) infrastruktuurin rakentaminen; b) infrastruktuurin ostaminen;

Tarkistus 72

Ehdotus asetukseksi
21 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Toimintalinjoissa, joilla puututaan 
aineelliseen puutteeseen, on käytettävä 
tämän asetuksen liitteessä II esitettyjä 
yhteisiä tuotos- ja tulosindikaattoreita 
toteutuksessa saavutetun edistyksen 
seuraamiseksi. Ohjelmissa voidaan käyttää 
myös ohjelmakohtaisia indikaattoreita.

1. Toimintalinjoissa, joilla puututaan 
aineelliseen puutteeseen, on käytettävä 
tämän asetuksen liitteessä II esitettyjä 
yhteisiä tuotos- ja tulosindikaattoreita 
toteutuksessa saavutetun edistyksen 
seuraamiseksi. Ohjelmissa voidaan käyttää 
myös ohjelmakohtaisia indikaattoreita. 
Hankkeissa voidaan myös käyttää muita 
määrällisiä ja laadullisia indikaattoreita, 
joilla mitataan vaikeasti ilmaistavissa 
olevia vaikutuksia sekä osallistujien 
edistymistä yhteisten tulosten ja 
indikaattorien saavuttamisessa.

Tarkistus 73

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 1 kohta – f alakohta

Komission teksti Tarkistus

f) tuetaan unionin tason 
verkostoitumista ja vuoropuhelua tärkeiden 
sidosryhmien kanssa ja niiden kesken 4 
artiklassa tarkoitetuilla aloilla ja edistetään 
näiden sidosryhmien institutionaalisten 
valmiuksien parantamista, mukaan lukien 
julkiset työvoimapalvelut, 
sosiaaliturvalaitokset, mikroluottolaitokset 
ja laitokset, jotka tarjoavat rahoitusta 
yhteiskunnallisille yrityksille ja 

f) tuetaan unionin tason 
verkostoitumista ja vuoropuhelua tärkeiden 
sidosryhmien kanssa ja niiden kesken 4 
artiklassa tarkoitetuilla aloilla ja edistetään 
näiden sidosryhmien institutionaalisten 
valmiuksien parantamista, mukaan lukien 
julkiset työvoimapalvelut, 
sosiaaliturvalaitokset, kansalaisjärjestöt, 
mikroluottolaitokset ja laitokset, jotka 
tarjoavat rahoitusta yhteiskunnallisille 
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yhteisötaloudelle; yrityksille ja yhteisötaloudelle;

Tarkistus 74

Ehdotus asetukseksi
40 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. ESF+ -komitea voi kutsua 
kokouksiinsa äänioikeudettomia asiaan 
kuuluvien kansalaisjärjestöjen edustajia.

Tarkistus 75

Ehdotus asetukseksi
Liite I – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Kaikki henkilötiedot on eriteltävä 
sukupuolen (nainen, mies, ei-binäärinen) 
mukaan. Jos tietyt tulokset eivät ole 
mahdollisia, niitä koskevia tietoja ei 
tarvitse kerätä eikä toimittaa.

Kaikki henkilötiedot on eriteltävä 
sukupuolen (nainen, mies, ei-binäärinen) 
mukaan. Jos tietyt tulokset eivät ole 
merkityksellisiä, niitä koskevia tietoja ei 
tarvitse kerätä eikä toimittaa. 
Arkaluonteiset henkilötiedot on kerättävä 
nimettömästi.

Tarkistus 76

Ehdotus asetukseksi
Liite I – 1 kohta – 1 a alakohta – 5 a luetelmakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

– koulutuksen ulkopuolella olevat (nk. 
NEET-nuoret)*

Tarkistus 77

Ehdotus asetukseksi
Liite I – 3 kohta – 4 a luetelmakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus
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– oppisopimuskoulutukseen tai 
harjoitteluun osallistujat
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